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Iványi Gábor
lelkész 
(Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 

Isten éltessen

Nagy Péter Tibor 
oktatáskutató (Wesley János Lelkészképző 
Főiskola) 
 

https://archive.org/details/Ferge_Zsuzsa, 
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00018/
pdf/1077.pdf 

Tibori Timea 
szociológus  
 

Töretlen hitet, alkotókedvet és jó egészséget 
kívánok tisztettel, szeretettel.
 
Wessely Anna 
szociológus, művészettörténész
 

köszönettel

Aczél Ágnes 
szociális munkás 
 

Számomra Zsuzsa a szakmai és emberi etalon.

Alpár Vera Noémi 
szociológus-közgazdász 
 

Köszönet az izgalmas órákért, a tudományos 
kihívásokért! Nagyon boldog születésnapot és 
jó egészséget!

Arapovics Mária 
egyetemi docens (ELTE TáTK) 
 

Példaértékű, attitűdformáló életmű – 
köszönjük!

B. Molnár Béla 
fotográfus 
 
Balázs György 
nyugdíjas intézményvezető 
 

Szeretettel köszöntöm születésnapján. Hálásan 
köszönöm mindazt, amit óráin kaptam.

Bánfalvi Győző 
közgazdász-szociológus, adjunktus 
(Nyíregyházi Egyetem, Gazdálkodástudományi 
Intézet) 

Bánlaky Pál
szociológus
 

Néhány évtizede (hetvenes-nyolcvanas évek) 
az ELTE BTK Szociológia Tanszékén, ahol akkor 
dolgoztam, ő is tanított. Ezen túl ott is, és 
később, amikor a szociális munkás képzésben 
tanítottam, munkáit (társadalmi rétegződésről, 
társadalmi újratermelésről, szegénységről) az 
oktatásban alapműként használtam. És nagyon-
nagyon hálás vagyok érte (noha jelek szerint 
ez számára így természetes, Ő ILYEN), hogy ha 
személyesen találkozunk (mostanában igen 
ritkán, inkább csak konferenciákon, efféléken), 
természetes közvetlenséggel, mint valamivel 
ifjabb kollégával, olyan ifjabb barátfélével 
kommunikál velem. 
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Bartha Eszter 
történész, habilitált egyetemi docens (ELTE BTK, 
Történeti Intézet) 
 

Ferge Zsuzsa volt szociológia PhD-védésemnek 
elnöke; https://nepszava.hu/1095158_a-
magyarsag-mellett-voltam-jo-sorsaban 
 
Bartók Béla 
szociológus (ELTE TáTK) 
 

Isten éltessen, Zsuzsa!

Bauer Béla 
szociológus 

Beer Miklós 
nyugalmazott váci megyéspüspök 
 

néhányszor személyesen találkozhattunk, 
beszélgethettünk különféle fórumokon

Borbély-Pecze Tibor Bors  
okl. szociálpolitikus  
 

A kettőezres évek elején kaptunk tőle pár 
vendégórát ajándékba. Még BTK volt, de már 
az új épületben. Aligha lenne szociálpolitikus 
identitásunk, ha Ő nincsen! 
 
Bosnyák Magda  
nyugdíjas mérnök  

Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm 
születésnapján! 

Bögre Zsuzsanna 
szociológus, egyetemi docens (PPKE Szociológia 
Intézete)  
 

Ferge Zsuzsa munkássága inspirálta többek 
között, hogy szociológus legyek. Az emberek, 
a társadalmi életünk megértésében mint 
előttem járóra tekintettem rá. A szegénység 
témáját szívén viselte, példát mutatott nekem, 
miképpen kell egy téma mellett elköteleződni, 
függetlenül attól, hogy az a téma az aktuális 
hivatalos politika  szemében kívánatos, vagy 
sem.
  
Czachesz Erzsébet 
professor emeritus 
 

Fiatal oktatóként a 80-as években találkoztam 
először az írásaival, emlékezetes volt és 
marad az alapállása, erkölcsi ereje. Az írásai 
azóta kötelező olvasmányok a kurzusaimon. 
Különleges alkalmakkor, akadémiai doktori 
védések bizottságaiban tagként személyesen 
is találkozhattam vele, mindegyik alkalom 
ünnep lett számomra. Szeretettel és tisztelettel 
gondolok rá, sok boldogságot kívánok 
Zsuzsának a születésnapjára (is)! 
 
Csereklye Erzsébet 
adjunktus (ELTE PPK multikulturális pedagógia)  

Ferge Zsuzsa munkái fontos építőkövei 
annak az alapnak, amely elbírja, hogy 
ma Magyarországon tudunk tanítani és 
beszélni társadalmi igazságosságról és annak 
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pedagógiájáról. Még és még mindig. 
Darvas Péter 
oktatásközgazdász 
 

tanultam és oktattam munkásságából

Dessewffy Tibor 
szociológus 
 

Ferge Zsuzsa személyisége és életműve még 
akkor is inspiráló, amikor az ember éppen 
nem ért vele egyet. Az egyre keményebbé 
váló világban az, amit ő képvisel, ma talán 
fontosabb, mint valaha.  
 
Eleven Emlékmű 
Szabadság téri beszélgetőcsoport 
 

Büszkék vagyunk arra, hogy Zsuzsa 
vendégünk volt egy beszélgetésen 2016.IX. 
28-án. Megtekinthető az Eleven Emlékmű 
adatbázisában: https://youtu.be/IWXkxvIeAa4 
 
Feischmidt Margit 
szociológus és antropológus 
 

Tisztelettel és szeretettel gondolok rá. 
Köszönöm állhatatos igazságkeresését.

Feleky Gábor 
szociológus 
 

Nagyon tisztelem a munkásságáért és a 
tisztességéért!

Forray R. Katalin 
prof. emer. (PTE) 
 

Ferge Zsuzsa nélkül nem lehet társadalmi 
rétegződésről, a leszakadás, a leszakadök 
helyzetéről írni immár évtizedek óta. 
Személyes munkáinak és követőinek 
tolmácsolása alapvető ezeknek a kérdéseknek 
a vizsgálatában. Évtizedes teljesítménye 
napjainkig megkerülhetetlen.

Gregor Anikó 
szociológus (ELTE TáTK) 
 

2001-ben  egy békéscsabai egészségügyi 
szakközépiskolában Társadalomismeret 
órán szembejöttek a munkajellegcsoportok. 
Sorsfordító találkozás volt. Köszönöm! Nagyon 
boldog születésnapot kívánok!

Gyenes Zsuzsa 
közösségfejlesztő 
 

Az ELTE TáTK szociálpolitika doktori 
programjában volt oktatóm, és témavezetője 
soha el nem készült disszertációmnak.
Kedves Zsuzsa, köszönöm a beavatást a 
szociálpolitika világába úgy, hogy közben sosem 
éreztetted velem kívülállóságomat. Köszönöm 
a sokszorosan megkapott bizalmat, hogy 
képes leszek doktorit írni és az ugyanennyiszer 
megkapott partneri támogatást. A doktori 
nélkül és azon kívül is sokat kaptam tőled. Isten 
éltessen!
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Hegedüs József 
szociológus 
Köszönönet a sok-sok kutatásra és lakáspolitikai 
javaslatokra inspiráló ötletért!

Heller Mária 
szociológus 
 

Zsuzsa emberi és tudósi magatartása 
példaértékű. Drága Zsuzsa, nagyon büszke 
vagyok, hogy ismerhetlek.

Hrubos Ildikó 
szociológus, professor emeritus 
 

Kezdő közgazdász voltam a KSH-ban, amikor 
Ferge Zsuzsát megismertem. Nagyon hamar 
példaképemnek tekintettem a szakmai 
munkában és az emberi kapcsolatokban. 
Később, amikor már szociológiával 
foglalkoztam, a társadalmi rétegződés 
témájában, majd pedig az oktatásszociológia 
vonatkozásában folyamatosan követtem 
a munkásságát, sokat tanultam az általa 
megfogalmazott paradigmákból. Hálás 
szeretettel gratulálok a születésnapján. 
 
Huszár Ákos 
szociológus 
 

Boldog szülinapot, Zsuzsa!

Izsák Éva 
geográfus és szociológus, docens (ELTE TTK) 
 

Szociológus hallgatóként sokat tanultam 

munkáidról, Rólad. Utána egyetemi oktatóként 
nagyon sokat olvastam és tanítottam 
mindazt, amit könyveidből tanultam. 
Számomra jelentős megtiszteltetés és öröm 
volt, amikor Losonczi Ágnes közvetítésével 
személyesen is megismerhettelek. Monoszlón 
is meglátogattalak és nagyon jót beszélgettünk. 
Köszönöm személyes találkozásainkat és 
beszélgetéseinket!

Janky Béla 
szociológus 
 
Juhász Ágnes 
képzési információs szakértő, a CKP ÜT tagja 
 

18 évesen, 1964-ben hallgattam őt először, 
amikor ellátogatott hozzánk a Berzsenyi 
Gimnáziumba. Amit akkor mesélt a 
társadalmi mobilitásról, meghatározta 
gondolkodásomat, és alapvetően hozzájárult 
ahhoz, hogy 40 évesen fizikus létemre 
képzési információszolgáltatással kezdtem el 
foglalkozni. Lényeglátása, elkötelezettsége, 
munkabírása fantasztikus.

Juhász Gábor 
dékán (ELTE TáTK) 
 

Isten éltessen, Zsuzsa!

Kamarás István OJD 
szociológus 
 

1) Tanárom, 2) Szakmai lelkiismeretem,
3) Karácsonyi kenyérszaporítás c. írásom In: 
https://ujnepszabadsag.com/2020/12/21/
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karacsonyi-kenyerszaporitas/ 
Kapitány Ágnes 
TK SzI 
Kapitány Gábor 
MOME 
 

Kedves Zsuzsa, Isten éltessen! 
Szeretettel, Ágnes, Gábor

Kerülő Judit 
főiskolai tanár (Nyíregyházi Egyetem) 
 
Drága Zsuzsa! Életem meghatározó élménye 
volt az a három év, amit az ELTE képzésén 
tölthettem. Ez alapozta meg későbbi kutatói 
munkámat, tanításomat. Büszke vagyok arra, 
hogy tanítványod lehettem. Kívánok Neked 
nagyon jó egészséget, alkotókedvet és sok 
örömöt. Kerülő Judit

Kincses Gyula 
Most éppen MOK elnök 
 

Sok pozícióban dolgoztuk együtt, és mindig 
nagy tisztelettel voltam Zsuzsa iránt.

Kiss Zoltán László 
szociológus, szociálpolitikus, üzemeltető 
üzemmérnök, egyetemi tanár  
 

Kedves egykori professzorom, aki mindig is 
példaadó volt számomra, mind szakmailag, mind 
pedig a szegények, elesettek mellett bátran 
kiálló igazi EMBERként (akkor is, amikor az 1990-
es évek elején tanultam az ELTE-n az Általa 
akkor vezetett Szociálpolitika tanszék kurzusain; 
akkor is, amikor utóbb meghívott, hogy tanítsak 

náluk vendégoktatóként társadalomstatisztikai 
ismereteket – s az azóta eltelt évtizedekben 
is (hiszen igyekeztem azóta is folyamatosan 
nyomon követni, hogy mi történt Vele és az 
Általa létrehozott és működtetett fontos és 
hasznos kezdeményezésekkel). Nagyon boldog 
születésnapot, erőt és egészséget kívánok 
Neked, kedves Zsuzsa! Nagyrabecsüléssel: Kiss 
Zoli

Klima László 
 

Mindig megfiatalodom, ha vele beszélgethetek.

Kozma Tamás 
Emeritus professzor, Debreceni Egyetem 
 

Zsuzsával való első találkozásomat – amely 
számomra a legemlékezetesebb – kétszer 
is megírtam. Először az Erdei séta c. 
önéletrajzomban (Új Mandátum, 2011), 
másodszor pedig „Hogyan lettem szociológus” 
címmel Hidas Zoltán Ars Sociologica 
sorozatában (L’Harmattan, 2016). A történet 
röviden: Egy nyári egyetemi előadás után 
Hegedűs András tanácsára fölkerestem a 
Várban Ferge Zsuzsát, aki akkor a pedagógus- 
kutatásán dolgozott. Fölnézett a számítógépes 
leporellóból, amit épp tanulmányozott, és arra 
biztatott, hogy ismerjem meg közelebbről is a 
hátrányos helyzetű falusi gyerekeket. Ez életre 
szóló javaslat volt, valóságos „hivatás”.   
 
Kőműves Ágnes 
nyugdíjas szociológus 
 

Tisztelem az életművét
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Kulcsár László 
Professzor emeritus (Soproni Egyetem 
Közgazdaságtudományi Kar) 
 
Kürti Jutka 
szerkesztő, szervező 
 

Drága Zsuzsa! Nagyon boldog vagyok, hogy 
valaha dolgozhattam nálad, veled, hogy ott 
lehettem Sopronban is, Várongon is. Köszönök 
neked mindent!

L. Ritók Nóra 
Az Igazgyöngy Alapítvány szakmai vezetője 
 

Számomra Zsuzsa minden megnyilvánulásából 
a tudás, a szakértelem, a humánum és a tenni 
akarás süt át. Boldog vagyok, hogy ismerhetem, 
beszélhetünk vagy üzenetet válthatunk, hogy 
megerősít, véleményez, tanácsot ad és utat 
mutat. Kijelöl nekem (is) egy utat egy jobb, 
élhetőbb társadalom felé.... egy olyan utat, 
amit magaménak érezhetek. Néha együtt 
keseredünk el. De vele még az elkeseredés is 
erőt ad ahhoz, hogy csináljam tovább. Boldog 
születésnapot és jó egészséget kívánok neki!

Lázár Júlia 
költő, műfordító 
 

A DEKA megbeszélésein találkoztunk. Az nem 
sikerült, de Zsuzsától, Zsuzsával jobb a világ.

Lénárt István 
Gömbös 
 

Csak távoli tisztelője vagyok

Magyar Pedagógiai Társaság elnöksége 
civil szervezet 
 

Ferge Zsuzsa tanításai alapszabályunkba foglalt 
tartós értékek, hűek maradunk  hozzá

Máté András 
filozófus, ny. egyetemi docens 
 

Kevés alkalmam volt Zsuzsával beszélgetni. 
2014-15 körül találkoztam vele néhányszor 
személyesen, különféle civil mozgalmakban. 
Mindig felemelő élmény volt számomra 
a bölcsességnek, a tudásnak és az emberi 
tisztaságnak az az együttese, ami az ő 
személyiségének a lényegét adja. Azt 
mondanom se kell, hogy mint az oktatás világa 
iránt érdeklődő és szociálisan érzékeny ember, 
évtizedek óta lelkes olvsója vagyok.

Máté-Tóth András 
egyetemi tanár (SZTE Vallástudományi Tanszék) 
 

A nagyoknak kijáró tisztelettel.

Ménes András 
közgazdász 
 

Szeretem a Vele készült riportokat.

Nagy Ádám 
vándordiák (egyetemi docens) 
 

Drága Zsuzsa, maga pár évvel ezelőtt az általam 
szervezett program előadójaként 
és díszvendégeként is beállt a menzára várók 
sorába. Se én, se a résztvevő 150 ember nem 
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felejti el, hogy nemcsak intellektuális nagyság, 
de erkölcsi mérce is. 
 
Nagy Emília  
aktív civil :) 
 

A DEKA  kapcsolt erősebben össze bennünket...
(mégiscsak jó volt valamire).

Nagy Ildikó 
közgazdász-szociológus, a TÁRKI volt 
munkatársa, a Szerepváltozások kötet 
társszerkesztője 
 
Kedves Zsuzsa! Nagy tisztelettel és szeretettel 
gondolok Önre, aki áldozatos és magas szintű 
kutatói és szakértői munkájával példaértékűt 
alkotott és fogalommá vált a magyar 
szociológiában! Boldog születésnapot és sok 
erőt, egészséget kívánok Önnek az elkövetkező 
években is!

Neményi Mária 
szociálpszichológus 
 
Orosz Éva 
prof.emer. (ELTE TáTK) 
 

Köszönet, Zsuzsa (ismét) az oktatói 
pályakezdésem támogatásáért, a közös 
munka lehetőségéért és élményeiért. Jó volt 
visszagondolni az öt évvel ezelőtti születésnapi 
konferenciádra: http://kifu.videotorium.hu/hu/
channels/2060 

Polónyi István 
oktatáskutató 
 

Tisztelgés az életmű előtt

Rácz Andrea  
(ELTE TáTK Szociális Munka Tanszék) 
 
Rényi Ágnes 
szociológus (ELTE TáTK) 
 

Egyszerű összefoglalnom, mit köszönhetek 
Zsuzsának: azt, hogy szociológus lettem.  
A 70-es évek elején ismertem meg a nevét;  
a szociológia számomra jó ideig egyet jelentett 
Ferge Zsuzsával. Tulajdonképpen miatta 
jelentkeztem az ELTE BTK szociológia szakára. 
Tőle hallottam először Marcel Maussról, Lévi-
Straussról, Polányi Károlyról és Bourdieu-
ről, az ő inspirációjára és vele konzultálva 
írtam utóbbiról a szakdolgozatomat. Nem 
voltam soha a szó szoros értelemben vett 
munkakapcsolatban vele, de gyakran 
találkoztunk szakmai, egyetemi és az utóbbi 
években civil ügyek kapcsán is. Kutatóként, 
tanárként, kritikus értelmiségiként Zsuzsa 
a mai napig meghatározó mintát képvisel 
sokunk számára. Nekem a szociológia ma is 
egyenlő Ferge Zsuzsával. https://youtu.be/
IWXkxvIeAa4,https://www.facebook.com/
events/1612678005691423 
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Róbert Péter 
kutató, TÁRKI 
 

A rendszerváltást követő évek egyik nagyon 
fontos nemzetközi kutatását vezette Zsuzsa: 
SOCO project – Social Costs of Transition. 
A kutatási eredmények máig relevánsak, 
előrevetítettek sok fontos későbbi tanulságot. 
Örülök, örültem, hogy egy kis szerepet kaptam 
a kutatásban.

Sándor Ildikó 
néprajzkutató 
 

Nagy tisztelettel köszöntöm születésnapján!

Setényi János 
címzetes egyetemi tanár 

Sik Endre 
szociológus 
 

Zsuzsáról nekünk Alma utca jut eszünkbe, ahol 
három Sik fergézett: Dorka és Endre tanult, Juló 
szöveget gondozott.

Somlai Péter 
szociológus 
 

„Fontos-e neked Ferge Zsuzsa? Nekem nagyon, 
de nagyon fontos.”

Striker Sándor 
ny. egyetemi docens 
 

Boldog születésnapot egy húsz évvel ezelőtti 
közös londoni szeminárium emlékével – amikor 

már érezhető volt, hogy idehaza az ős patkány 
elkezdte működését. 
 
Szabó László 
szociológus 
 

Köszönet az előadásaiért és az írásaiért!

Szántó Judit 
tanár 
 

A „Ne írd alá, János” tüntetésen a Várban a 
Sándor palota előtt mindketten a felszólalók 
között voltunk.

Szuhay Péter „kisszuhás” 
antropológus, muzeológus 
 

Tanítványa voltam 1978-80 között az ELTE 
BTK két éves intenzív szociológia szakán, 
hozzá írtam szakdolgozatomat (A mai falusi 
társadalom ünnepei); 1989-ben ő nyitotta 
meg a Néprajzi Múzeumban a Társadalom 
peremén kiállítást, melynek kurátora voltam; 
1990-től hét éven át az Autonómia Alapítvány 
kuratóriumának elnöke volt, ekkor is többször 
találkoztunk, beszélgettünk.   
 
Tardos Róbert 
szociológus 
 

Köszönet és nagyrabecsülés mindazért, amit 
Zsuzsa a magyar társadalomtudományért – a 
tudományért és a társadalomért tett. És még 
tegyen sokáig!
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Trencsényi László 
tanár, pedagógiai kutató, 
utcai harcos 
 

Az iskolai esélyegyenlőségről, a gyermeki 
jogokról megszerezhető tudásom és 
elkötelezettségem alapvető forrása volt 
eszmélő ifjú koromban, s ma is az.

Utasi Ágnes
szociológus 
 

Értékes munkáid sokat jelentettek kutató- és 
oktatómunkámban. További sok erőt kívánok!

Vajda Júlia 
szociológus, pszichológus 
 

Kedves Zsuzsa, a minap Szilvási Lénával az 
Úri utcában sétálva nosztalgiáztunk azokról 
a régi szép időkről, amelyek minket veled (is) 
összekötnek. Isten éltessen! Juli

Vajda Misu 
vénember 
 

Szeretettel gondolok rád! Légy jól!

Wildmann János 
egyetemi docens (Wesley János 
Lelkészképző Főiskola) 
 

Ferge Zsuzsával 1980-ban a demokratikus 
ellenzék egyik tagja hozott össze, ha jól 
emlékszem, egy Egyetem téri presszóban. 
Akkor a közeli Központi Papnevelő Intézet 
hallgatója voltam. Ferge Zsuzsa nagy hatást 
gyakorolt rám, és segített abban, hogy kinyíljon 
a szemem a magyar társadalmi valóságra.

Zelenay Anna  
nyugdíjas televíziósnézettség-kutató 
 

Örök hálával gondolok Rád, amiért 1980-ban 
Benda Gyula MSZMP-ből történő kizárása 
után én kiléptem a pártból, és részben neked 
köszönhetően nem vesztettem el az állásom a 
KSH-ban, és megőriztem lelki erőmet. Köszönet 
Zsuzsa, hogy voltál és vagy nekünk. 
 
Zombory Máté 
egyetemi docens (ELTE TáTK) 
 

Számomra máig emlékezetes élettörténeti 
interjút készítettem vele a Káli-medencében.
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